Interviu cu domnul Adrian Voicu - Director General al EPM

Director General
Voicu Adrian

De cât timp aţi avut nevoie pentru a atinge cea mai înaltă poziţie, în EPM, aceea de Director
General?
Am participat la seminar în data de 21.07.2002. Pentru a atinge cea mai înaltă poziţie în EPM am
avut nevoie de 4 ani şi 2 luni.

Ce v-a motivat?
Motivaţia cea mai puternică pentru mine a fost obţinerea independenţei. Adică să pot face bani
fiind independent şi făcând o activitate care îmi place.

Câţi colaboratori aveţi în structură?
În structurile mele la această oră sunt peste 800 de colaboratori.

De ce nu aţi pierdut din vedere nicicând ţelul dvs. şi anume atingerea poziţiei VIII?
Ţelul a fost foarte clar încă de la început:- atingerea celei mai înalte poziţii în EPM, cu toate
avantajele pe care ţi le conferă aceasta. Dar nu ajunge să-ţi planifici ţelul şi să-l împarţi în ţeluri
intermediare, trebuie să treci la treabă. Am înţeles acest lucru şi au urmat 4 ani de muncă
intensă, perseverenţă, analize şi perfecţionare.

Care este secretul expansiunii dvs.?
Secretul constă în pregătirea colaboratorilor pentru a susţine expansiunea, pentru că altfel în
mod cert la un moment dat nu se mai pot acoperi toate zonele de interes. Dezvoltarea afacerii
necesită o expansiune continuă, creşterea echipelor fiind o parte esenţială a afacerii noastre.
Recrutarea de noi colaboratori este necesară şi este benefică din toate punctele de vedere. Însă
mi-am dat de la început seama că trebuie să minimalizăm pierderile adică să lucrăm cât mai
profesionist posibil. Pot afirma că am în structurile mele oameni care sunt bine pregătiţi,
profesionişti, cărora le prevăd o carieră de mare succes în EPM. Împreună ne planificăm
susţinerea expansiunii în zonele în care activează echipele noastre.

V-a fost mai greu atunci decât v-ar fi acum?
Poate că la începutul afacerii a fost mai greu fiind o perioadă de acumulări, de experienţe noi,
dar pe parcurs a fost mai uşor chiar dacă efortul a fost mai intens. Oricum a fost plăcut, pentru
că întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oamenii, să-i ascult , să-i înţeleg şi să-i sfătuiesc dacă a
fost posibil. Am înţeles că nu poţi să urci în carieră fără să te intereseze cum sunt motivaţi
colaboratorii tăi. Dacă vrei să construieşti pe termen lung nu ajunge să ai în echipele tale oameni
pregătiţi, trebuie să faci totul în calitate de instructor ca şi ei să-si atingă ţelurile, să fie mulţumiţi.
Astfel echipa se consolidează şi acest fapt este benefic pentru afacere.

Cum vedeţi viitorul dvs. în EPM?
Vreau să-mi consolidez poziţia, să-mi ajut colaboratorii să-şi atingă şi ei ţelurile şi să formăm
împreună una dintre echipele de mare succes în EPM. Asta înseamnă muncă, dezvoltarea
afacerii, creşterea progresivă a producţiei pe baze calitative noi. Viitorul trebuie să fie unul de
succes în EPM pentru mine şi echipele mele.

Ce înseamnă pentru dvs. şcolarizarea în cadrul Academiilor EPM?
Pentru mine şcolarizarea EPM a însemnat mult. Cursurile Academiilor EPM te învaţă să devii
profesionist în această afacere, să faci bani, carieră şi să-i înveţi şi pe alţii să facă acelaşi lucru.
Am o experienţă de 13 ani în domeniul financiar-bancar şi de 6 ani în Asigurări. Am participat la
multe cursuri de perfecţionare dar nu se pot compara cu pregătirile efectuate în EPM. Teoria este
bună, dar ceea ce ai învăţat trebuie să aplici în practică şi rezultatele vor apărea cu siguranţă.

Domnul Director Voicu la perfecţionarea pentru Directorii Generali, care a avut loc în America.
Los Angeles, Beverly Hills , Hollywood şi Las Vegas.
Fotografie de la cina din Stratosphere Tower din Las Vegas.

În afară de a câştiga bani, care a fost motivul pentru care aţi intrat în structurile EPM?
Banii au fost unul dintre principalele obiective în această afacere. Pe lângă bani a fost însă
dorinţa de a realiza maximum într-o activitate independentă care îmi place şi alături de oameni
de calitate cum sunt colegii mei.

Ce viitor pentru EPM întrezăriţi dvs. în cadrul branşei financiare româneşti?
Viitorul sună bine pentru EPM, care va fi unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa Asigurărilor şi
a pensiilor din România. Calitatea profesioniştilor din EPM conferă certitudine viitorului strălucit al
EPM. Managementul, conducerea dinamică, adaptată în permanenţă la oscilaţiile pieţei de profil
va conduce la consolidarea poziţiei EPM. Creşterea calităţii şi a profesionalismului colaboratorilor
EPM va fi unul din punctele cheie prin care EPM va reuşi să-şi asigure pe termen lung supremaţia
în branşă.

Care este părerea dvs. asupra situaţiei pensiilor din România?
Situaţia pensiilor din România este o problemă care trebuie să ne preocupe în cel mai înalt grad.
Dacă se păstrează ritmul actual de scădere a populaţiei şi de creştere a numărului de pensionari,
situaţia sistemului de pensii de stat se va înrăutăţi considerabil în viitor. Previziunile specialiştilor
pentru anul 2025 indică o pensie de stat în cuantum de 25% din salariul mediu pe economie. Din
acest motiv rolul nostru, în calitate de consultanţi financiari, devine unul esenţial, pentru
promovarea pensiilor alternative.

Ce sfaturi aţi putea da tuturor noilor colaboratori?

Noii colaboratori ai EPM trebuie să aibă în permanenţă o atitudine pozitivă şi să dea dovadă de
perseverenţă pentru a-şi atinge ţelurile. Reuşita în carieră necesită implicare totală, adică ceea ce
am făcut eu şi colegii mei de succes din EPM. Atingerea succesului înseamnă muncă şi o
permanentă perfecţionare. Noii colaboratori trebuie să se uite la oamenii de succes din EPM şi
să-i urmeze. Eu am făcut acest lucru şi am avut privilegiul să am un instructor de excepţie în
persoana domnului Director General Harpa Dorin.

Domnul Director General Voicu la un seminar special cu
Mirco Prusac unde a călcat pe cioburi de sticlă.

Care este motto-ul dvs.?
Motto-ul meu este următorul:
¨Nu există decât un succes - să fii în stare să-ţi petreci viaţa aşa cum crezi de
cuviinţă" (Cristopher Morley)

Domnule Director General, EPM vă mulţumeşte pentru interviu.

